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 الاعمال ألخالقيات الرابعه املباشرة في طرحت التي املراجعه اسئلة

   تعني الاعمال اخالقيات /1س

  الاخالقيه واملعايير القيم -1

  املنهي الوسط في بها املعمول  السلوك قواعد احترام -2

  الوراثيه الفعل ردود عن الاقالع وكيفية الاصلي الصراع -3

  الاخالق مجموعة -4

  العمل اثناء الجوال الهاتف استخدام /2س

  الاخالقيات في ضعف -1

 الاخالق في ضعف -2

  املهنه اخالق في ضعف -3

 العمل اخالقيات في ضعف  -4

 اخالق اسمه شيئ ماعندنا بس  العمل نفسها هي املهنه الدكتور  قال العمل واخالقيات املهنه اخالق بين مالفرق  طالبه سألت هنا

  واخالقيات اخالق بين هنا الاختالف باملهنه بس مو ش ي كل في الاخالق ألن املهنه

  الحالي عصرنا مع يتالءم الذي للبقاء الاساس ي املبدا /3س

  الهدف تحقيق في فقط والتفكير السيطرة قبول  -1

  الاوان فوات قبل سحابالان  -2

 (  الحجريه العصور  مبدأ هذا)  للقتل التعرض وتجنب القتل -3

  الهزيمه وتجنب الانتصار -4

  عن ناتج املبادئ اختالف /4س

 (  الثقافات اختالف – الاخالقيات تباين – القيمة مفهوم اختالف) 

  غياب عن ناتج وهذا ما وضعية في اخالقيه نقطه بخصوص بالقلق الشعور  يغيب /5س

  تصرفته في الانسان لها يخضع لتيا املجردة واملبادئ القوعد مجموعة -1

  الشهرة عن البحث -2

  الذات حب من التجرد -4  املركزيه عن التخلي -3

 Edgar Morin تناولها التي الانتماءات ضمن تسباليح /6س

 ( الفطريه اهمية)  البيولوجي الانتماء -1

 ( الشخصيه الحكاية)  النفس ي الانتماء  -2

 ( املكتسبات اهمية)  الاجتماعي الانتماء  -3

 الذاتي الانتماء -4
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  سببها كان سنة 800 مدة حرب الشأن بهذا دامت وقد  شرف مسائل هي الحروب كل/ 7س

  للقيم التجاهل -1

  للقيم العمياء الطاعة -2

  القسوة نحو يشدنا الذي الاولي امليل  -3

  كيافيليةامل -4

  فيها تحكم الاخالقيات/  8س

 الانسان نفس  -1

 (  الاخالق تحكم)  املرجعيه العاملية املعايير -2

  العامه املعرفه -3

 ماسبق كل -4

  اركان من ركن الجسدي او الذهني النشاط/ 9س

 (  الوظيفة– التدريب – الحرفة – العمل) 

  على مباشر تأثير ذات املجتمع قيم ان دراستهما في(  بونز وباري  شميدت دارن ) اوضح /  10س

 واملنظمه الفرد قيم -1

  فقط الفرد قيم -2

  واملدير املنظمة قيم -3

 واملدير الفرد قيم -4

 

 
 
 
 
 
 

 ..مع متنياتي لكم بالتوفيق .. 
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